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MANUAL
FÖR SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL



TACK FÖR FÖRTROENDET 
OCH FÖR ATT DU VALT 

PUUSTELLIS MÖBLER!

Vi rekommenderar att du läser anvisningarna för skötsel och 
underhåll samt bruksanvisningen ordentligt. På det sättet får du ut 

maximalt av din köksinredning och försäkrar dig om att den fungerar 
samtidigt som den behåller sitt värde under en lång tid.

Köksinredningen är tillverkad i hållbara och lättskötta material. Vilka 
medel och redskap som används för att rengöra och underhålla ytorna

beror på ytmaterial och vilken typ av smuts som ska 
tas bort, så följ anvisningarna noggrant.

Rengöringsmetoder samt rengörings- och ytbehandlingsmedel delas in i 
olika kategorier, både enligt värde och metod. I de här anvisningarna 
är rengörings- och ytbehandlingsmedlen indelade enligt pH-värde – 
mer information om dessa ges i anslutning till rengöringsmetoderna.

Om du är osäker på ett medel är lämpligt för en yta som ska rengöras 
bör du först testa den på ett provexemplar eller en osynlig del av 

möbeln innan du använder den. Vid behov ta kontakt med tillverkaren 
av produkten för att vara säker på att du använder den rätt.
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RENGÖRINGSMEDLENS PH-VÄRDEN

Neutralt rengöringsmedel: pH 6–8

• Diskmedel, fönsterputs och ytrengöringsmedel.
• Neutrala rengöringsmedel är de medel som har den mildaste rengörande effekten av alla.
• Passar alla ytor som tål vatten.

Svagt alkaliskt rengöringsmedel: pH 8–10

• Allrengöringsmedel, fönsterputs och desinficerande rengöringsmedel.
• Passar alla ytor som tål vatten, perfekt även för rengöring av toalett- och tvättutrymmen.

Alkaliskt rengöringsmedel: pH 10–11

• Allrengöringsmedel, skurmedel, fönsterputs och desinficerande rengöringsmedel.
• Ämnena kan mjukgöra och avlägsna vaxet från ytorna.
• Dessa medel mjukar upp vax.

Starkt alkaliskt rengöringsmedel: pH över 11

• Ugnsrengöringsmedel, desinficerande rengöringsmedel, maskindiskmedel och 
vaxborttagningsmedel.

• Dessa medel kan mjuka upp eller avlägsna vax från vaxbehandlade ytor.

Surt rengöringsmedel: pH 0–6

• Toalettrengöringsmedel, medel för borttagning av rost- och kalkfläckar etc.
• Används med försiktighet på känsliga ytor eller inte alls.
• Inte lämpligt för rengöring av aluminium, emalj, ytor av barrträ eller marmor.

OBS! Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn!

RENGÖRINGSMETODER

Borstning

• Avlägsnande av skräp eller torrt, löst smuts med borste på möbel- och textilytor.

Dammsugning

• Avlägsnande av löst skräp med dammsugare.

DEFINITIONER AV BEGREPP
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Torrputsning

• Torkning av torrt damm med städduk som binder damm.
• Lämpligt på ytor som inte tål vatten.

Fukttorkning

• Torkning med en städduk som är fuktad med exempelvis en neutral rengöringslösning.
• Fuktig yta skall torkas av.
• Avlägsnar förutom löst smuts även mindre fläckar.
• Passar för lätt smutsade ytor och skadar inte heller känsliga ytor.

Fukttorkning

• Torkning med en städduk som är fuktad med rengöringslösning.
• Fuktig yta skall torkas av.
• Passar för smuts som inte är ingrodd och lätt smutsade ytor.

Våttorkning

• Endast på ytor som tål vatten.
• Torkning med en städduk som är fuktad med rengöringslösning.
• Vid användning av starka rengöringsmedel sköljs ytan av.
• Våt yta skall torkas av.

DEFINITIONER AV BEGREPP

NOTERA FÖLJANDE MED MÅLADE PRODUKTER

Målade snickerier och luckor skall inte rengöras inom 2 veckor av leveransen. Produkten uppnår 
sina slutliga egenskaper inom denna period. Vid rengöring av målade produkter rekommenderas 
att man använder en mikrofiberduk av hög kvalitet (t.ex. Sinituote produkt nr. 3755 eller Kärcher 
produkt nr. 3.338-248.0). Bästa resultatet nås genom att spraya vatten eller lite mild tvätt lösning 
på ytan och torka med en torr duk.

Undvik användning av följande redskap och medel på målade ytor

• Skurprodukter och -tvättmedel, fläcksuddare eller skurmedel
• Starkt alkaliska eller sura ämnen så som lut, citron- eller ättiksyra
• Desinfektionsmedel
• Lösningsmedel så som etanol, aceton eller solventnafta
• Överflödig användning av vatten och färgande ämnen
• Långvarig vattenexponering
• Utsättning för heta kärl
• Möbelvax
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV STOMMAR OCH LUCKOR

Allmänt

Se till att möblerna inte utsätts för alltför mycket 
fukt och värme. Användningsförhållandena 
ska motsvara normala boendeförhållanden 
(jämn temperatur och en relativ luftfuktighet på 
under 60 procent). Torka av vatten som ham-
nat på ytorna på möblerna med en gång och 
håll alltid ytorna torra. I synnerhet lackade, 
målade och oljade ytor ska alltid hållas torra.

Undvik att placera kaffe- och vattenkokare på 
ett sätt som gör att vattenångorna går upp på 
väggskåpen och nederdelen av luckorna. Häng 
inte heller våta eller fuktiga textilier på tork på 
luckorna. Sätt på spisfläkten i god tid innan du 
börjar använda spisen eller ugnen och håll den 
på under hela tiden som du lagar mat.

Smörjningen av gångjärnen har gjorts med 
ett permanent smörjningsmedel så att de inte 
behöver smörjas på nytt. Justera gångjärn, 
lådor och övriga mekanismer vid behov. Man 
kan vid behov få lådor och andra rullmeka-
nismer att glida bättre med flytande silikon.

Rengöring

Vid rengöring av möblerna ska man undvika 
att använda för mycket vatten. Om det krävs 
våttorkning för att ta bort smutsen måste ytan 
torkas av efter rengöringen. Vid rengöring 
av köksinredningen ska man använda rengö-
ringsmedel som lösts upp i vatten. Se till att 
det inte rinner ner vatten i konstruktionerna 
vid rengöring av stommarna. Se särskilt till att 
sidorna och nederkanterna på luckorna på 
disktorkskåpet samt över- och nederkanterna 
på underskåpet alltid hålls torra, så att ytorna 
på dessa inte skadas.

 Avlägsna fläckar så fort som möjligt efter att 
de uppstått. Låt inte smutsen torka. Använd inte 
rengöringsmedel med slipmedel eller starkt 
alkaliska eller sura rengöringsmedel. Undvik 
också att använda rengöringsverktyg med 
slipande effekt.

Ta bort lös smuts som ansamlats på inredningen 
genom att dammsuga med ett borstmunstycke. 
Torka av lackade, målade och oljade ytor 
samt melamin-, laminat- och biokompositytor 
med en neutral (pH 6–8) eller svagt alkalisk 
rengöringslösning (pH 8–10) med en fuktig 
och urvriden mjuk trasa. Metall- och plastytor 
torkas av med en neutral rengöringslösning 
(pH 6–8) med en fuktig och urvriden mjuk 
trasa. Skölj ytorna som torkats med rengörings-
lösning med en mjuk trasa som fuktats i rent 
vatten och vridits ur. Efter fukttorkningen, torka 
ytorna med en mjuk trasa.

Rengör skärbrädor och lådor i trä med en mjuk 
trasa fuktad med vatten. Rengör inte träytor 
med rikligt med vatten och låt inte vattnet vara 
kvar, då det kan få materialet att svälla. Det är 
bra att då och då behandla skärbrädor med 
valmofröolja eller motsvarande.

Glasytor rengörs bäst med fönsterputs och en 
luddfri duk avsedd för fönsterputsning. När 
man rengör vitrindörrar bör man vara försik-
tig så att man inte skadar den lackade eller 
målade ytan.

OBS! Blanka ytor bör rengöras med mikro-
fiberduk för att undvika att ytorna tar skada.
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SKÖTSEL AV OLJADE TRÄYTOR

Ytbehandling med olja ger en antistatisk, 
smuts- och vattenavvisande yta. För att en 
oljad yta ska hålla sig snygg och funktionell 
år efter år bör man underhålla och rengöra 
den på rätt sätt. Underhåll ytorna regelbun-
det. Avlägsna smuts och vatten med en gång. 
Exempelvis rödvin, senap, rödbetor och kaffe 
kan lämna spår, i synnerhet om ytan är väldigt 
sliten och porös. Metallföremål kan förorsaka 
en kemisk reaktion när de kommer i kontakt 
med fuktiga ytor och sura träslag, så som ek. 
Den kemiska reaktionen kan lämna mörka spår 
i träytan. Se till att träbänkskivorna är alltid 
torra och lägg inte våta eller fuktiga metallfö-
remål på träytan. 

Fabriksoljade träytor ska behandlas på nytt 
efter användning med en liten mängd olja. 
Man bör regelbundet inspektera de oljade 
träytorna och vid behov olja in dem på nytt 
(med exempelvis Liberon Finishing Oil).

Inoljning av ytor

Använda ytor som tidigare behandlats med 
olja ska rengöras ordentligt. Om ytan känns 
sträv eller är ojämnt blank kan den slipas för-
siktigt i fiberriktningen med den medföljande 
slipsvampen.

 OBS! Slipning av fanerade och färgade ytor 
rekommenderas inte. Rengör ytorna ordentligt 
från slipdamm med en dammsugare.
 
Rengör ytan som ska oljas in med en mjuk 
duk fuktad med vatten eller en neutral ren-
göringslösning (pH 6–8). Rengör inte träytor 
med rikligt med vatten och låt inte vattnet 
vara kvar, då det kan få materialet att svälla. 
Smutsfläckar kan försiktigt avlägsnas med fin 
slipull. Efter att fläckarna avlägsnats kan ytan 
oljas in. Följ tillverkarens anvisningar när du 
oljar in ytan.

OBS! Tyg som är nedfläckat med ett naturol-
jebaserat ytbehandlingsmedel kan självantän-
das. Bränn det nedfläckade tyget eller sänk 
ner det i vatten innan det kastas.

ATT OBSERVERA GÄLLANDE SNICKERIER FÖR VÅTRUM

Snickerierna är lämpliga endast för toalett och 
badrum, som är välisolerade och luftkonditio-
nering är tillräcklig. Snickerierna i badrummet 
måste skyddas från vatten med en duschka-
bin eller en duschvägg. Snickerierna är inte 
avsedda att användas i områden där de 

utsätts för mycket fukt och värme. Bidédusch 
rekommenderas för montering på vägg, inte 
på snickerier för att undvika stänkvatten.

Vatten som spillts på stommar och luckor måste 
torkas omedelbart.
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV BÄNKSKIVOR

Allmänt

Underhåll bänkskivorna regelbundet. 
Avlägsna smuts och vatten med en gång. Und-
vik att spilla rödbetssaft, rödvin och färgade 
vätskor på skivorna, då de snabbt kan lämna 
fläckar på bänkskivorna som är svåra att få 
bort. Avlägsna fläckar så snabbt som möjligt. 
Låt inte smutsen torka.

Torka av bänkskivorna med en neutral (pH 
6–8) eller lätt alkalisk rengöringslösning (pH 
8–10) med en fuktig och urvriden mjuk trasa. 
Skölj ytorna som torkats med rengöringslös-
ning med en mjuk trasa som fuktats i rent vat-
ten och vridits ur. Efter fukttorkningen, torka 
ytorna med en mjuk trasa.

Rengöring av glasskivor görs bäst med fönster-
puts eller en mild handdiskmedellösning samt 
en luddfri duk avsedd för fönsterputsning.

Undvik rengöringsmedel med slipmedel och 
redskap med slipande effekt när du rengör 
bänkskivor. Kraftigt löddrande och sura medel 
kan skada ytan på skivan och bör undvikas.

Var försiktig med att placera hushållsappara-
ter som blir väldigt varma direkt på bänkski-
vorna. Använd vid behov ett underlägg som 
klarar hög värme under hushållsapparater, 
varma kärl och glas. På det sättet förhindrar 
du fläckar och skador på ytan.

Bänkskivorna lämpar sig inte som underlag 
för att skära eller hacka på, så använd alltid 
särskilda skärbrädor för detta.
 
Kontrollera regelbundet skicket på skivan och 
silikonmassan i fogen vid väggen. Avlägsna 
vid behov gammal massa och ersätt med ny. 
Se anvisningarna på sidan 11.

Sten- och träskivor är porösa material som 
suger åt sig fukt. Skyddsbehandlingen av 
stenskivor ska förnyas enligt tillverkarens 
anvisningar. Oljade träskivor ska oljas in på 
nytt vid behov eller med minst sex månaders 
mellanrum.

Borttagning av fläckar

• Färgfläckar och andra märken på laminat- 
och stenskivor kan försiktigt tas bort med 
denaturerad sprit.

• Fläckar på massivt trä kan rengöras med 
outspätt neutralt rengöringsmedel.

• Ättiksbaserade fläckar på stenskivor kan 
tas bort försiktigt med utspädd ammoniak, 
eller med ett rengöringsmedel som innehål-
ler ammoniak.

• Ingrodda fläckar på kvarts- och keramik-
skivor kan tas bort med exempelvis rengö-
ringsmedlet CIF Cream.
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DISKHOAR OCH UNDERLÄGG

Allmänt

Rengör standarddelarna och tillbehören i plast 
som kommer med diskhoarna med diskmedel 
innan de monteras.

Underlägg som placeras under diskmaskiner, 
kyltutrustning och tappställen samlar inte upp 
vatten om de är rätt installerade, utan gör en 
vattenläcka synlig. De flesta försäkrings- och 
bostadsaktiebolag kräver att man använder 
underlägg. I underskåpet under diskbänken 
eller under det kan man dessutom installera 
en vattenvakt som varnar med en ljudsignal 
vid en vattenläcka.

OBS! Kontrollera regelbundet avlopps- och 
röranslutningarna i underskåpet till diskbänken 
på ditt nya kök. Avloppsdelarna är i plast och 
anslutningarna kan lossa till följd av växling-
arna mellan varmt och kallt i början. Kontrol-
lera regelbundet att anslutningarna är täta och 
dra åt dem vid behov.

Diskhoar i silgranit

Hårda kärl och redskap kan med tiden göra 
ytan på diskhon matt. Det påverkar dock inte 
diskhons funktion.

Avlägsna smuts som bildas av kalken i vattnet 
samt av färgämnena i te och kaffe med ett 
kalkborttagningsmedel. Rengör alla fläckar 
direkt efter att de uppkommit. På det sättet 
förhindrar du att smutsen biter sig fast.

Avlägsna direkt kraftigt färgade vätskor såsom 
bärsaft, klädfärg, bläck etc. med rent vatten. 
Fläckar av oljefärg, tusch etc. kan tas bort 

med aceton eller alkohol. Ingrodda färgfläckar 
kan tas bort med exempelvis BlancoActiv ren-
göringstabletter. Efter rengöringen sköljer 
du diskhon med varmt vatten och torkar den 
ordentligt (Clean & Shine).

Diskhoar i gjutmarmor

Rengör med vanligt flytande rengöringsmedel. 
Använd inte rengöringsmedel som innehåller 
slipmedel. Om det behövs en grundlig rengö-
ring av diskhon kan den poleras med poler-
medel som man får från tillverkaren och sedan 
vaxa diskhon efter rengöringen.

Mycket hett vatten (över +65 C˚) kan orsaka 
sprickor i ytskiktet på diskhoar av gjutmarmor

Diskhoar av gjutmarmor får inte komma i kon-
takt med syror, ammoniak, starka rengörings-
medel eller hårfärgningsmedel.

Diskhoar i rostfritt stål

Rengör diskhon efter monteringen innan den 
tas i bruk. Det är mycket viktigt att avlägsna 
metallpartiklar som uppkommit under monte-
ringen då de kan rosta på ytan på diskhon.

Torka alltid bort fläckar från diskhon med en 
mjuk duk, trasa eller svamp efter monteringen. 
Använd varmt vatten och ett flytande diskme-
del för att rengöra diskhon. Skölj därefter 
diskhon med rent vatten och torka med en 
mjuk trasa.

Salt, saltlösningar, syror, blekmedel, silver-
putsmedel och tapetklister lämnar märken på 
stålytan redan på några timmar. Om något 
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av ovanstående hamnar på ytan på diskhon, 
tvätta omedelbart bort det och skölj och torka 
därefter ordentligt.

Vatten som blir kvar på ytan på diskhon kan 
lämna gråa kalkfläckar när det torkar. Rengör 
diskhon med ett flytande diskmedel, skölj och 
torka. Du undviker färgfläckar genom att all-
tid torka av diskhon efter användning. Lämna 
heller inte blöta kärl av gjutjärn eller andra 
metallkärl som kan rosta i diskhon under en 
längre tid, då de lämnar spår.

Avlägsna rostfläckar med rengöringsmedel 
avsett för ädelmetaller. Observera att ren-
göringsmedel med slipmedel kan repa ytan. 
Använd små mängder av medlet och putsa 
försiktigt och endast på själva fläcken. Putsa 
endast bänkskivor av stål i längdriktningen 
och innerytorna på diskhon med cirkelrörelser.

Ta bort ingrodd smuts med exempelvis CIF 
Cream krämrengöring. Vid svårare ingrodd 
smuts rekommenderas användning av ett klor-
haltigt rengöringsmedel. Skölj och torka ytan 
torr. Stålull skadar diskhoar av stål, så använd 
inte det som rengöringsmedel.
 

Observera att repor på diskhon vid normal 
användning inte försämrar produkten. Oxid-
lagret som bildas på ytan skyddar diskhon. 
När det blir repor på ytan förnyas oxidlagret 
av påverkan från syret i luften.

Porslinshoar

Den vanligaste smutsen orsakas av kalkhaltigt 
vatten. Använd ett surt rengöringsmedel för att 
avlägsna smutsen. Detta görs genom att hälla 
surt rengöringsmedel över porslinet och låta 
det verka i 1–2 timmar. Tvätta därefter diskhon 
och skölj ordentligt.

OBS! Använd inte rengöringsmedel med 
skurpulver, stålull eller grova putsdukar som 
innehåller keramiska slippartiklar.

DISKHOAR OCH UNDERLÄGG
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MELLANUTRYMME I KÖKET

Mellanutrymmet i köket utsätts lätt för smuts i 
form av fett, och därför är det viktigt att ren-
göra det regelbundet av hygieniska skäl. De 
material som används i bänkskivorna kan i 
regel även användas som mellanmaterial. För 
skötsel och underhåll av mellanmaterial följer 
man samma anvisningar som för materialet i 
skivorna (se på sidan 8).

Mellanutrymmet i köket kan även beläggas 
med plattor, så att man kan dela in rengö-
ringen av mellanutrymmet i tre olika faser: ren-
göring när det börjar användas, behandling 
och underhåll.

Rengöring när mellanutrymmet 
börjar användas

I synnerhet när man använder plattor med 
strukturerad yta, med eller utan glas, kan små 
rester av fogbruket bli kvar på ytan på plat-
torna. De kan avlägsnas med ett syrabaserat 
rengöringsmedel (exempelvis Fila Deterdek). 
På det sättet blir det lättare att hålla plat-
torna rena i fortsättningen samtidigt som 
man avlägsnar eventuella cementrester från 
plattsättningen. Kom även ihåg att kontrollera 
styrkan på det syrabaserade medlet innan 
användning.

Behandling

Det finns flera olika alternativ när det gäller 
skyddsbehandling av olika plattor. Plattor med 
glas behöver vanligtvis inte skyddsbehandlas. 
Porösa plattor utan glas kan ytbehandlas med 
ett smutsavvisande skyddsmedel (exempelvis 
Fila MP/90 eller FilaFob).
 

Underhåll

Fett kan avlägsnas med ett alkaliskt rengö-
ringsmedel (exempelvis Fila PS/87). Detta 
rengöringsmedel fungerar också väldigt bra 
för att rengöra ingrodd smuts på fogar och för 
rengöring av silikonfogar mellan plattor och 
bänkskivor. När man rengör silikon bör man 
se till att inte använda en för grov svamp eller 
borste som skadar ytan på silikonet.

Skötselanvisningar för silikonfogar

Silikonfogar mellan plattor och bänk skivor är 
det bra att förnya med jämna mellanrum och 
senast när silikonet har hårdnat eller spruckit.
Effekten av de mögelavvisande medel som 
används i silikon varar normalt cirka 5 år. Efter 
det, eller till och med ännu tidigare, kan det 
uppstå prickar och mörka partier på ytan på 
silikonet, som är visuellt störande. Silikon är 
i sig inte någon bra grogrund för mögel, så 
prickar och mörka partier har stor inverkan 
på fogytans renhet. Av den anledningen är 
det viktigt att rengöra fogarna regelbundet.

Byte av silikonfogar:

• Avlägsna den gamla silikonfogen 
mekaniskt med en vass mattkniv.

• Rengör vid behov även området med 
silikonborttagningsmedel.

• Se till att området är torrt och rent.
• Sätt på ny silikon enligt 

monteringsanvisningarna.
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HUSHÅLLSAPPARATER

MEKANISMER

För att hushållsapparater ska hålla så länge 
som möjligt och fungera felfritt måste de under-
hållas regelbundet. Bristande underhåll, fel 
förhållanden och felaktig användning påver-
kar hushållsapparaternas prestanda, elförbruk-
ning, användarsäkerhet och hållbarhet.

Följ alltid anvisningarna för installation, sköt-
sel, underhåll och användning av hushållsap-
paraterna.

I eventuella problemsituationer ber vi dig kon-
takta importörens auktoriserade servicefirma 
direkt.

Några praktiska anvisningar

• Dammsug och rengör baksidan och neder-
delen på fristående kylutrustning samt som 
minimum sockelskivan på integrerad kylut-
rustning minst en gång per år.

• Frosta av och rengör frysen minst en gång 
om året, om frysen inte är självavfrostande.

• Rengör tätningen på dörrarna med utspätt 
diskmedel.

• Håll luckan till diskmaskinen stängd fram till 
slutet på diskprogrammet och vänta med att 
öppna den tills maskinen har svalnat. Den 
varma vattenångan i maskinen kan skada 
bänkskivan och annan inredning om luckan 
hålls öppen.

• Stäng av vattenkranen till diskmaskinen 
efter varje användning.

• Använd inte en hushållsapparat om du 
upptäcker fel på den. Ta kontakt med en 
auktoriserad serviceverkstad.

• Lämna inte barn utan uppsikt medan disk-
maskinen är igång.

• Låt inte diskmaskinen eller tvättmaskinen 
vara igång utan övervakning.

För att säkerställa att mekanismerna fungerar 
även under de kommande åren och att inred-
ningen behåller ett felfritt utseende ska köket 
underhållas regelbundet. Följ anvisningarna 
för användningen av köksinredningen och 
mekanismerna som medföljer möbelleve-
ransen. Utför alla justeringar noggrant och 
omsorgsfullt.
 
Om du inte hittar de anvisningar du behöver 
eller behöver ytterligare upplysningar, kon-
takta din Puustelli-butik.

OBS! Överbelasta inte mekanismerna genom 
att exempelvis ha för stor mängd sopor i 
avfallskärlet. Mekanismen kan skadas. Om 
gångjärnen öppnas för långt ut eller utsätts för 
alltför stor belastning kan det skada skåpdör-
ren eller snickeriet.
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GÅNGJÄRN

Möblerna har i första hand självdämpande gångjärn eller så får man montera en dämpare 
separat. I skåpen används i första hand gångjärn med en öppningsvinkel på 110 grader. Utöver 
standardgångjärnen används i vissa stommar även specialgångjärn och underskivor. Till gångjärn 
med en öppningsvinkel på 155 grader kan man använda dämpare som fästs på gångjärnen. 
Dämpare installeras i regel i dörren i vartannat gångjärn. Om dörren är lätt eller tung kan ett 
avvikande antal dämpare installeras för att reglera dörrens stängningshastighet. I vikdörrar på 
hörnskåp används inga dämpare på grund av den funktionen.

Gångjärn stomstycke 
för viklucka

Underplattor 
till gångjärnÖppningsbegränsare

Blumotion gångjärn 110˚
Innehåller en dämpare

Gångjärn dold 
vinkel 95˚

Gångjärn för 
aluminiumlucka 110˚ *

Gångjärn för viklucka

Gångjärn 155˚ 
Innehåller en dämpare

Spegelskåp med gångjärn 125˚ 
Innehåller en dämpare

Gångjärn för 
aluminiumlucka 155˚

Gångjärn till burspråksvitrin 95˚

Gångjärn till dold vinkel 95˚ 
för luckor med aluminiumprofil*

Gångjärn 100˚
Innehåller inte 
en dämpare
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MANUAL

MONTERING OCH NEDMONTERING AV GÅNGJÄRN

Montering av gångjärn

Montering av gångjärn till spegelluckor

Nedmontering av gångjärn till spegelluckor

Nedmontering av gångjärn
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MANUAL

JUSTERING AV GÅNGJÄRN

Montering av gångjärn på vikdörr

A.  Fäst motstyckena till gångjärnen och gångjär-
nen på luckorna

B. Fäst gångjärnet på motstycket på samma sätt 
som på övriga gångjärn

C. Fäst vikdörren i stommen på samma sätt som 
på övriga luckor – OBS! Gångjärn med en 
öppningsvinkel på 155 grader

Justering av gångjärn på vikdörr

Vid felaktig justering 
kan lådans front 
ta skada. Justera 
gångjärnen jämnt!

OBS! 
Använd inte el-  
eller lufttrycksdrivna 
verktyg för justering 
av luckorna!
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Montage | Assembly | Montage | Montaggio | Montaje | Montaż

Ö�nungswinkelbegrenzer | Opening angle stop | Limiteur d‘ouverture | 
Limitatore angolo di apertura | Limitador de apertura | Ogranicznik kąta otwarcia

Assembly instructions 

CLIP top BLUMOTION — Angle restriction clip

Subject to technical modifications without notice.   © 2011
LIT.HNG5201.01.11

 NOTE:  For use with CLIP top BLUMOTION 110° and 110° + hinges only

Assembly instructions 
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CLIP top BLUMOTION — Angle restriction clip
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MANUAL

DÄMPARE INTEGRERADE I BLUMOTION GÅNGJÄRNEN

ÖPPNINGSVINKELBEGRÄNSARE

Avaktivering, 110˚ gångjärn

Montering av öppnings-
begränsaren på ett 110˚ 
gångjärn

Montering av öppningsbegränsaren på ett 
155˚ gångjärn

Aktivering, 110˚ gångjärn

Aktivering/avaktivering, 155˚ gångjärn

En del eller alla dämpare som är integrerade i gångjärnen kan avaktiveras om man vill att 
luckorna ska stängas snabbare. Man avaktiverar dämparna genom att skjuta på låskolven på 
gångjärnet i riktning mot snickeriet och stänga luckan. Dämparna kan aktiveras på nytt genom 
att skjuta låskolven i motsatt riktning.
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LEGRABOX-LÅDSYSTEM

JUSTERING AV GLIDSKENOR MED PUSH-OUT-FUNKTION

Montering

Se till att glidskenorna har skjutits helt bakåt.

För ner lådan ~10 cm på skenorna och tryck 
in lådan jämnt i stommen.

Justera avståndet till lådfronten på den orangea rullskenan så att du får rätt avstånd (A). Justera 
jämnt på båda glidskenorna. Avståndet är lagom när lådan öppnas med en lätt tryck på låd-
fronten framifrån. Övriga finjusteringar av lådfronten görs via justeringsskruvarna inuti lådan 
beroende av vilken typ av glidskena det är (se nästa sida).

Borttagning

Dra ut lådan så att den är helt öppen. Pressa 
ner låsgångjärnen på glidskenorna under lådan 
i botten och dra ut lådan rakt ut från stommen.

Glidskenorna kan även tas loss en och en 
genom att pressa ner låsgångjärnen i botten 
och trycka tillbaka glidskenan i stommen.
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JUSTERING AV LEGRABOX FRONTER

Montering av fästen

Montera fronterna åt rätt håll: de nedre hålen är 66 mm från nederkanten. Tryck ner fästena i hålen 
på fronterna. Se till att metalldelen på fästet stöds längs med hela den bakre delen av fronten. 
Sätt fast skruvarna på fästet.

Justering av fronter

Vid felaktiga justeringar kan lådans front ta skada. Fäst reglagen jämnt på båda sidor. Använd 
inte el- eller lufttrycksdrivna verktyg vid justering av fronterna.

Montering av täckplatta Borttagning av fronter
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MANUAL

METABOX-LÅDSYSTEM

Montering av fronter

Fästena till fronterna hittar du i paketet med beslag. Montera fronterna åt rätt håll: de nedre hålen 
är 32,5 mm från nederkanten.

Justering av fronter

Montering av relingstången Justering av relingstången

Borttagning av relingstången
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BIT-PZ KS2Blum

BIT – PZ2/PH2

BIT-PZ KS2Blum
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BIT-PZ KS2Blum

BIT – PZ2/PH2

BIT-PZ KS2Blum

BIT – PZ2/PH2

click

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje / Montaż

click

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje / Montaż

MANUAL

AVENTOS HK-S

Borttagning av lucka

Montering av lucka

Täckbrickor

OBS! Stäng inte 
mekanismen utan 
lucka.
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BIT – PZ2/PH2

BIT-PZ KS2Blum

BIT – PZ2/PH2

MANUAL

AVENTOS HK-S

Mekanismer och justering av luckor
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AVENTOS HK

Borttagning av lucka

Justering av mekanism

Justering av lucka Täckbrickor

Fästa lucka
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MANUAL

Fästa luckaBorttagning av lucka

Justering av lucka

Justering av mekanism

Täckbrickor

AVENTOS HL



24MANUAL

AVENTOS HF

Mekanismer, gångjärn och justering av luckor

Låsning av lyftarm, täckbrickor
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MANUAL

AVENTOS HF

ENSKILDA TIPS

Borttagning

Glashyllans bärare

Monteras så att metalltappen blir under hyllan.
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APOTEKSMEKANISM

Luckan måste stängas 
med övre ändan först.

Hål för justernyckel

Justering av lucka

ÖPPETHÅLLNINGSREGEL

Stängning och öppning går lång-
sammare genom att trycka på 
knappen A och vrider gångjärnet 
från en sida till en annan. Motstån-
det kan regleras via sexkantshålet 
i mitten av gångjärnet B.

Luckor som öppnas 
underifrån

Luckor som öppnas 
ovanifrån

OBS! Avaktivera dämparna 
på gångjärnen på luckor 
som öppnas underifrån (se 
sidan 16) så att luckan kan 
stängas utan ansträngning.
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SOCKELBRÄDA

lucka lucka

fjäderklips

Sockelbrädan sitter fast i sockelbe-
nen med fjäderklips. Sockelbrädan 
kan tas loss genom att tippa den i 
riktning bort från stommen, varvid fjä-
derklipsen lossar från sockelbrädan. 
Det rekommenderas att man drar loss 
den från ändarna på sockelplattan, 
för att sedan försiktigt börja vicka på 
den, eller från en springa på ~5 mm 
mellan övre delen av sockelbrädan 
och nederdelen av stommen. På så 
sätt kan man dra loss skivan med ett 
lämpligt verktyg.



Puustelli Group Oy
Teollisuuskatu 46
FI-29200 HARJAVALTA 
tfn. +358 10 277 6000
www.puustelli.se

Bästa kund. Genom att följa dessa anvisningar 
för skötsel och underhåll säkerställer du 
att garantin gäller och att du har ett 
fungerande kök under många år framöver.

Vi önskar dig mycket nöje och många 
trevliga stunder i ditt Puustelli-kök.
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